MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor rozvoje města

Zápis ze setkání s občany v místní části Vlčovice
Datum konání: 7. 9. 2020
Místo konání: Kulturní dům Vlčovice
Zástupci města: Ing. Miroslav Kopečný, Mgr. René Lakomý, Mgr. Dušan Krompolc, Ing.
Jana Klímová, Ing. Lenka Šimečková, Ing. Hynek Rulíšek, Mgr. Jiří Štěpán,
Ing. Kamil Žák, Miloš Sopuch, Ing. Radek Harabiš, Mgr. Dagmar Rysová,
Ing. Pavlína Gajdušková, Ing. Zdenka Halatinová, Ing. Pavlína Tobiášová,
Ing. Ivana Pavlisková, Ivana Holubová, DiS., Ing. Julie Hyvnarová, Jan
Müller, Ing. Vladimír Pustka, Ing. Dagmar Šmiřáková, Lumír Kvita, Ing. Jiří
Kozubík, Ing. Radim Hyvnar, Ing. Jan Bittner, Zdeněk Vaculík, Hana
Kutáčová, Jan Vrubel, Miroslava Štěpánová, Renata Gelnarová, Mgr. Dalibor
Hipík, Radek Zátopek, Ing. Jiří Reček, Lubomír Polášek, Marek Holuša
(STASPO, spol. s r. o.)
Přítomno cca 60* občanů
* odhad, není prezenční listina

Program:
1. Představení vedení města a členů komise rady města pro místní část
2. Informace o realizovaných a připravovaných akcích za období 2019–20
3. Informace o projektu odkanalizování místní části
4. Diskuze s občany

Úvod – Ivana Holubová, koordinátorka Zdravého města a místní Agendy 21 – přivítala
přítomné a představila zástupce města.
Ing. Radim Hyvnar, předseda místní komise – přivítal přítomné a představil přítomné
představitele města a členy místní komise.
Starosta Ing. Miroslav Kopečný – přivítal všechny přítomné, představil přítomné zástupce
odborů MÚ a zainteresovaných firem, poděkoval za aktivitu místním spolkům, krátce
pohovořil k probíhajícím pracím na výstavbě kanalizace.
Mgr. René Lakomý – přivítal přítomné, představil se jako garant místní části, poděkoval za
aktivitu místním spolkům, vyzval obyvatele k aktivitě pro rozvoj obce.
Ing. Lenka Šimečková, vedoucí oddělení strategického plánování – představila, co se vloni
realizovalo a co se plánuje na letošní rok.
Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Kopřivnice
tel.: +420 556 879 411, fax: +420 556 812 758, posta@koprivnice.cz, www.koprivnice.cz
IDS: 42bb7zg, IČ: 00298077, DIČ: CZ00298077, číslo bankovního účtu: 1767241349/0800

VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOST

Odbor rozvoje města

Akce realizované v létech 2019–2020
Kulturní dům
2019 - výměna dveří v předsálí a sále, drobné opravy 274,7 tis. Kč
Osvětová beseda
2019 – podpora činnosti
474,8 tis. Kč
2020 – podpora činnosti + nábytek
463,0 tis. Kč
Komunitní centrum
2019/2020 – zprovoznění budovy
177,1 tis. Kč
2020 – akce z. s. Vlčovjané
13,0 tis. Kč
2020 – akce SDH
11,0 tis. Kč
Jednotka požární ochrany
2019
128,3 tis. Kč
2020
126,0 tis. Kč
Sportovní areál
Údržba
2019
315,5 tis. Kč
2020
320,0 tis. Kč
Fotbalový klub Vlčovice-Mniší
2019
133,6 tis. Kč
2020
211,6 tis. Kč
Odkanalizování MČ Vlčovice a Mniší
2019 – příprava realizace
367,4 tis. Kč
2020 – realizace (CN cca 170 mil.)
80 000,0 tis. Kč
Ostatní
2019/20 – zastávka a přechod v PPK
2 532,4 tis. Kč
2019 – cyklo Vlčovice – Lichnov – PD
12,1 tis. Kč
akce pozastavena, probíhají další jednání
2020 – oprava kamenného kříže
před kostelem
40,0 tis. Kč
2020 – statické zajištění svahu
u č. p. 33 – předprojektová příprava
200,0 tis. Kč
2020 – aktualizace PD chodník Vlčovice-Mniší
včetně autobusových zastávek a zálivů
36,0 tis. Kč
podána žádost o stavební povolení
a žádost o dotaci
předpokládané náklady
16,5 mil. Kč
předpoklad realizace 2021
Celkové výdaje
2019
2 142,9 tis. Kč
2020
83 693,0 tis. Kč
KO-PROJEKTY
Participativní rozpočet města
500 tis. Kč
do 30. 6. předloženo 15 návrhů
přípustné návrhy
návrh na projekt – osoba starší 18 let
podpořen min. 10 obyvateli starších 15 let
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investiční akce realizovaná na pozemcích města
realizovatelnost do 12 měsíců
není v kolizi s jinými záměry města
postupující návrhy – 6
veřejná prezentace formou videospotů – říjen
hlasování o návrzích – listopad
elektronická anketa – aplikace Mobilní rozhlas
Mobilní rozhlas
koprivnice.mobilnirozhlas.cz
mobilní aplikace
nastavení profilu
telefon – povinný údaj
e-mail
vztah k samosprávě – obyvatel města / návštěvník
ulice, popř. místní část
Pozvánka
pátek 11. 9. 9.00–16.00 – Farmářský trh v sadu E. Beneše
čtvrtek 17. 9. od 17.00 – přednáška na téma Alzheimerova nemoc – Vila Machů
26.–27. 9. – Kopřivnické dny techniky – polygon
Ivana Holubová – poděkovala Ing. Šimečkové za prezentaci.
Mgr. Jiří Štěpán – podal informace ke kanalizaci
Projekt odkanalizování místní části Vlčovice a Mniší
12,6 km stokové sítě
z toho 1,7 km přípojek umístěných na veřejném prostranství
324 projektů na přípojky nemovitostí určených pro bydlení
60 projektů přípojek – doprojektování v letošním roce
Počet připojení: cca 390 nemovitostí
Financování projektu, dotace EU OPŽP
Celkové náklady projektu
157 mil. Kč
Dotace OPŽP
79 mil. Kč
Spoluúčast města
78 mil. Kč
Další náklady na dokončení stavby:
celoplošná oprava místních komunikací
cca 15 mil. Kč
příspěvky na vybudování přípojek
cca 4,2 mil. Kč
výkupy pozemků a zřízení věcných břemen
cca 0,5 mil. Kč
Realizační tým a zapojené subjekty
STASPO, spol. s r. o. – zhotovitel stavby
Ing. Daniel Fránek – stavbyvedoucí
p. Marek Holuša – koordinátor stavby
ČECH – ENGINEERING, a. s. – TDI
Ing. Oldřich Kůrečka, Ing. Ladislav Čech
KONEKO, s. r. o. – AD
Ing. Sergej Gorbunov
Město Kopřivnice
odbor rozvoje města
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odbor majetku města
Kabelová televize Kopřivnice, s. r. o.
optická síť – internet
Ing. Jan Bittner, ředitel
Slumeko, s. r. o.
Ing. Jiří Kozubík, správa kanalizace
Ing. Dagmar Šmiřáková, komunikace
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.
vlastník a provozovatel vodovodní sítě – přeložka vodovodu v Mniší
Základní harmonogram realizace stavby
Předání staveniště 3. 2. 2020, buňky zařízení staveniště za KD Vlčovice, skládky
materiálu mimo m. č. Vlčovice v areálu bývalé hlukové dráhy na soukromých pozemcích
Zahájení stavby dle smlouvy o dílo
Vlčovice
březen 2020
Mniší
jaro 2021
Ukončení stavby kanalizace
Vlčovice
únor 2021
Mniší
únor 2022
Napojování nemovitostí – předpoklad zahájení
Vlčovice
cca duben 2021
Mniší
jaro 2022
Oprava povrchu komunikací – předpoklad zahájení
Vlčovice
jaro 2021
Mniší
r. 2022
Informace o realizaci stavby
stavba běží bez omezení i přes opatření proti COVIDu
práce probíhají v 6 četách
4 na stokách a 1 na přípojkách, 1 četa na čerpací stanici
zrealizováno cca 3,8 km kanalizace z celkových 6 km
nyní práce probíhají na páteřní stoce A a stoce C3.5
provádějí se hlavní stoky i veřejné části přípojek
zahájeno připoložení trubek optické sítě KTK
opravy komunikací proběhnou na jaře 2021
v úsecích, kde se provádí výkop je dopravní omezení s umístěným dopravním značením
popelnice a bioodpad nutno přesunout před výkop, pomoc nabídla stavba, lze se obracet
na pracovníky stavby
v úseku cyklostezky na Lubinu bylo výtlačné potrubí protlačeno pod cyklostezkou – je to
změna oproti projektu ve prospěch povrchu cyklostezky.
provedeny pouze lokální překopy, které budou do konce t. r. opraveny
tento úsek je také dopravně označen jako staveniště, je nutná zvýšená pozornost cyklistů
a bruslařů
stavbu provázejí problémy s geologickými podmínkami zejména v blízkosti řeky a také
v lokalitě kolem Babincova potoka
je třeba řešit kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi (kanalizace, voda, plyn), které
nebyly vždy prováděny dle normových technologických postupů
dochází tak k vysypávání okolní zeminy a zásypů stávajících sítí do výkopu kanalizace
a tím k „trhání“ asfaltu v okolí výkopu a trhá se i tam, kde je v těsné blízkosti
zaasfaltovaná rýha pro plyn
existují lokality, kde se nepodařilo umístit stoky
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ve Vlčovicích se jedná se o lokalitu 4RD směrem k hřišti a 2 RD u I/58
v Mniší o lokalitu směrem na Měrkovice
město je v kontaktu s majiteli nemovitostí
ve spolupráci s projektantem a stavbou řeší způsob odkanalizování těchto nemovitostí
pokud dojde ke vzájemné shodě v návrhu řešení, vlastní realizace proběhne v příštím
roce
Komunikace I/58 Vlčovice 08–10/2020
10. 8. zahájeny práce na stoce v komunikaci I/58
na provádění náročný úsek v délce 300 m
práce probíhají za provozu – řízeno semafory
termín dokončení včetně opravy povrchu říjen 2020
pod I/58 náročné křížení přípojek s VTL plynem a přípojek - protlakem
2x křížení stoky s mlýnským náhonem a propustkem pod cestou
KTK optický kabel vysokorychlostního internetu
zahájena přípolož chráničky budoucího optického kabelu ke kanalizaci
vlastní realizace probíhá v režii KTK
připravují se podklady pro územní řízení
technologické postupy při kanalizaci nedovolí položit současně optiku i kanalizaci
z tohoto důvodu je položena a zasypána kanalizace, která je v hl. cca 2,5–3,5 m
a následně znovu vykopána rýha, hl. cca 0,8 m pro chráničku optiky
Opravy komunikací po kanalizaci a optice KTK ve Vlčovicích
dle předchozích informací započnou opravy komunikací na jaře 2021, tzn. po sednutí
výkopu
podle rozsahu poškození bude stanoven i rozsah oprav
letos bude opravena cyklostezka
plánuje se oprava části ulice směrem od cyklostezky na Lubinu k mostu přes řeku
Podmínkou provedení oprav komunikací je:
1.) dokončení kanalizace včetně odboček přípojek
2.) položení trubičky pro KTK
3.) kamerové zkoušky kanalizace
4.) odzkoušení – kalibrace trubičky KTK
5.) zkoušky podkladních vrstev vozovky
Chodník Vlčovice – Mniší
úsek od křižovatky na I/58 po most přes Lubinu
příprava realizace chodníku byla před 3 lety pozastavena do doby vybudování kanalizace
letos v dubnu 2020 byla aktualizována projektová dokumentace a vydáno územní
rozhodnutí
podána žádost o dotaci z IROP prostřednictvím MAS Lašsko
podána žádost o stavební povolení
projekt je připraven na realizaci v příštím roce
Přípojky Vlčovice – dotační program
dotační program schválilo zastupitelstvo město v 02/2020, celé znění zveřejněno na webu
města
z důvodu omezení v rámci COVIDu v průběhu května a června v KD Vlčovice proběhlo
podepisování žádostí o dotaci, licenční smlouvy, předání PD přípojek zpracovaných v r.
2017
v současné době město projednává umístění přípojek se správci sítí SmVaK, Green Gas,
Grid Service, ČEZ, CETIN, Slumeko pro každou přípojku samostatně
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postupně se podávají na stavební úřad žádosti o územní souhlas na každou přípojku
samostatně
územní souhlas bude předán majitelům (stavebníkům) na základě smlouvy o převodu
práv a povinností
postupně telefonicky vyzveme k další administraci dotace
Projekty přípojek dopracování 2020
probíhá dopracování 43 projektů přípojek Vlčovice a 17 Mniší
projektuje spol. KONEKO, termín předání září 2020 pro Vlčovice a listopad pro Mniší
K předání projektů majitelům spolu s žádostmi a případně územním souhlasem postupně
telefonicky vyzveme
Napojování na kanalizaci Vlčovice 2021
termín: cca duben 2021, bude upřesněno
do připravených přípojkových šachet
odpojení od stávající kanalizace příp. stávajícího způsobu čištění odpadních vod, tzn.
ČOV, septiky, žumpy
Napojení na novou kanalizaci provedou vlastníci nemovitostí svépomocí dle předané
projektové dokumentace, územního souhlasu a dle podmínek dotace
Poskytování informací o realizaci stavby
veškeré informace o stavbě včetně dopravních omezení jsou průběžně zveřejňovány na:
webu města a na FB
ve vývěsce u KD
stavbyvedoucí vhazuje oznámenky do schránek v dané lokalitě
dotazů občanů ohledně stavby je k zastižení stavbyvedoucí na zařízení staveniště každé
pondělí od 15–16 hod. a ve čtvrtek od 10–11 h. a na tel. čísle 739 081 764
Dotazy k projektům přípojek a dotacím:
Městský úřad, odbor rozvoje města – Ing. Ivana Pavlisková, Ing. Pavlína Gajdušková
Ivana Holubová – poděkovala Mgr. Štěpánovi za prezentaci.
Starosta Ing. Miroslav Kopečný – vypořádání ze zápisů: Z každého veřejného setkání je
pořizován zápis, který je následně zveřejněn na webu města. Můžete je najít v sekci Radnice
– Orgány města – Komise pro místní části. Zde jsou zveřejňovány jak zápisy z veřejných
setkání, tak zápisy ze schůzí komisí místních částí. Na město se písemně obrátili někteří
obyvatelé Lubiny, aby v rámci setkání v místních částech bylo zodpovězeno na dotazy, na
které nebylo zodpovězeno na minulém setkání. Proto jsme zápisy zkontrolovali a vybrali
následující témata, ke kterým jsou doplněny aktuální komentáře za město:
Chodník a zastávka směr Mniší – blíže prezentovala Ing. Šimečková
Zastávka na silnici I/58: ORM dokončil projektovou přípravu chodníku až po zastávku a
podal žádost o stavební povolení. Zároveň požádal o dotaci na částečnou úhradu nákladů,
které přesahují 16 mil. Kč, město požádalo o 2,3 mil. Kč, zbytek – více než 13 mil. Kč bude
muset hradit z vlastních zdrojů. Akce je realizačně naplánována pro rok 2021 po části stavby
kanalizace, která se tohoto úseku dotýká. Náklady jsou tak vysoké zejména proto, že součástí
stavby je výstavba dešťové kanalizace k odvodnění komunikace dle požadavku správce
komunikace.
Větřkovická přehrada: Jde o stavbu v soukromém vlastnictví – společnosti Tatra Trucks,
a. s. Město nemá přímé možnosti, jak problematiku přehrady řešit, a to ani z pohledu
správního, protože zde výkon státní správy vykonává Krajský úřad MSK. Ten také schvaluje
manipulační řád k tomuto vodnímu dílu.
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Úroveň vodní hladiny byla nižší, než v minulosti, a to jednak z důvodu sucha v minulých
letech, tak i kvůli snížení přirozeného přítoku do nádrže.
V červnu 2020 se uskutečnilo na přehradě setkání veřejnosti se zástupci Tatry. Ti oznámili,
že společnost začala čerpat do přehrady vodu z Lubiny. Společnost rovněž omezila spotřebu
technologické vody. Navíc bylo letošní léto srážkově příznivé a hladina přehrady se zvýšila.
Zadržování vody v krajině: Město v rámci některých staveb realizuje opatření ke zvýšení
vsaku dešťové vody. Na zpevněných plochách, např. na rekonstruovaných a nově
budovaných parkovištích jsou budovány polopropustné zpevněné plochy a jsou instalovány
retenční nádrže, které umožňují částečný vsak dešťových vod a zpomalení jejich odtoku do
kanalizační sítě. Také v rámci připravované rekonstrukce centra města budou instalovány
dvě akumulační nádrže na dešťovou vodu, které budou využívány na zálivku zeleně v tomto
území. Akumulační nádrž na dešťovou vodu je instalována také ve sportovním areálu ve
Vlčovicích.
Máme zpracovanou studii řešení zadržování dešťové vody v lokalitě u letního stadionu. Jde
o komplexní opatření využívající vodu z potoka u Husovy lípy a také vodu vypouštěnou z
koupaliště. Tyto zadržované vody by pak měly být využívány k zalévání fotbalového
trávníku a kropení ploché dráhy.
Účelová komunikace mezi domy č. p. 140–162: Jedná se o účelovou komunikaci –
původně pouze úvoz, která byla před cca 5 léty upravena recyklátem. Při deštích dochází
k jeho odplavování. Zlepšení stavu komunikace lze formou komplexnější rekonstrukce vč.
odvodnění. Jde o finančně náročnou investici a město ji posuzuje ve vztahu k ostatním
komunikacím, které rovněž spravuje, na příští rok.
Přeložka I/58: Přípravu a realizaci akce zajišťuje Ředitelství silnic a dálnic. Město v tomto
procesu vystupuje pouze jako dotčený subjekt a může částečně uplatnit své požadavky. Byla
zpracována technicko-ekonomická studie, dle zveřejněného harmonogramu se předpokládá,
že do roku 2025 by měla být dokončena dokumentace a vydáno stavební povolení.
Dokončení stavby je plánováno na rok 2028.
Využití objektu po Kopretině: Objekt byl pronajat spolku Vlčovjané, který zde otevřel
komunitní centrum a realizuje aktivity pro obyvatelé místní části.
Ing. Šimečková – doplnila, kde občané najdou na webu zápisy z předešlých veřejných schůzí
a místních komisí.
Ivana Holubová – poděkovala starostovi za prezentaci. Zahájila diskuzi a připomněla pravidla
diskuze.
M. N. – jaký je plán opravy havarijního stavu mostku na konci Vlčovic? A cesty u č. p. 184, je to
obtěžující záležitost, nelze tam nyní stavět.
Ing. Kamil Žák, vedoucí odboru majetku města – o stavu mostku víme, je mezi prioritami,
letos se dělají investiční akce – most u Japstavu a na Severu, proto bude zařazen na příští rok.
U komunikace provádíme měření a geologický průzkum, aby mohla být navržena vhodná
sanace svahu.
M. N. – plánujete opravu výtluků?
Ing. Žák – pro letošní rok nejsou naplánovány opravy výtluků. Ale podíváme se v jakém stavu
to je, a pokud to bude finančně možné, budeme možná realizovat.
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Ing. Hyvnar – poděkoval za připravenou prezentaci paní Šimečkové a ujistil se, o překlepu
v č. p. 894 u ujíždějícího svahu – jedná se o č. p. 33. (pozn. doplněna v rámci kontroly zápisu
– překlep byl převzat z rozpočtu města. Jde o č. p. 194, které je v koncové části komunikace,
která je ohrožována ujíždějícím svazem.)
J. R. – upozornila na přerostlou zeleň v okolí cyklostezky a požaduje její odstranění.
Ing. Hynek Rulíšek, vedoucí odboru životního prostředí – zeleň na pozemcích města
Slumeko již částečně odstranilo, dále necháme prověřit.
J. R. – Dotazovala se na zřízení úschovny kol ve městě, protože ve městě není bezpečné místo
k ponechání kola. Navrhla využití bývalé kolárny Tatry za budovou radnice.
Starosta – využít tuto kolárnu za MÚ bylo v plánu města, ale není to technicky vyřešeno, aby se
oddělila kolárna pro občany a zaměstnance města. Další prostor pro úschovu kol by měl dle
plánu Správy železnic vzniknout při rekonstrukci nádraží, kde je plánovaná i nabíjecí stanice
pro elektrokola. Další se plánuje u muzea.
Mgr. Štěpán – cykloboxy jsou plánovány i v rámci řešení předprostoru u vstupu do stávajícího
technického muzea.
J. R. – se dotazovala na stav realizace rekonstrukce centra města.
Starosta – připomněl historii 1. – 3. kola výběrového řízení, nyní se vyhodnocují došlé nabídky
v třetím kole, koncem září by měl být známa vítězná firma, která bude centrum realizovat,
před samotnou stavbou ale začne dělat přeložky ČEZ. Město by mělo zahájit stavební práce
v centru do konce roku.
J. K. – požadoval umístit dopravní značku upozorňující na semafor blíže k Frenštátu, řidiči jezdí
rychle, nestačí reagovat
Zástupce firmy STASPO – slíbil posunutí značky.
P. L. – navrhuje zkoordinovat stavební práce a odvoz odpadů tak, aby v odpoledních hodinách
mohlo projet popelářské auto až k domům, jejichž obyvatelé nyní musí přepravovat
popelnice do úseku před semafory. Jsme starší, ubývají nám síly.
Zástupce firmy STASPO – nabídli jsme obyvatelům, že pokud je rozkopaná ulice, mohou
požádat naše zaměstnance, aby popelnice před výkop přemístili. Problém je, aby při větším
počtu popelnic byli schopni poznat, kam kterou popelnici vrátit zpět.
Ing. Hyvnar – přerůstání zeleně ze soukromých zahrad do chodníku. Město jedině může vyzvat
vlastníka, aby to ostříhal. Nikdo z města si nemůže dovolit ostříhat soukromou zeleň.
Ing. Šimečková – ukázala, kde lze na webu města najít Hlášení závad, aby mohli občané
upozorňovat na závady
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J. B. – bydlím na mlýně, ostříhal jsem na svém pozemku přesahující zeleň, ale následně mi
přišla výzva z města k jejímu odstranění. Je škoda, že mě dotčený neoslovil přímo, ale hlásil
to na město.
J. O. – chce, aby byla zpětná vazba, že nahlášená závada byla přijata a kdy asi bude řešena.
Jan Vrubel – část Vlčovic má problém s vodou – slepá ulice k Babincovu potoku, bylo slíbeno
odvodnění v souvislosti se stavbou kanalizace. Bude řešeno?
Ing. Žák – tento požadavek máme v zásobníku akcí, ale nechci říct z patra, kdy bude
realizováno. Bude Vám zodpovězeno později.
J. K. – proč jsou Vlčovice přepojeny na jiný zdroj, když jsme brali vodu z Kazničova? Voda je
často rezavá.
Starosta – řekl, že zjistí, ale domnívá se, že to pravděpodobně souvisí s opravou vodojemu
v Mniší.
Mgr. Štěpán – v tomto týdnu máme jednání se zástupcem SmVaKu, takže zjistíme a odpovíme
Vám.
Bylo zjištěno: Alternativním zdrojem vody pro zásobování Mniší a Vlčovic v průběhu
rekonstrukce vodojemu je přivaděč Ostravského oblastního vodovodu s profilem 500
milimetrů s přívodním řadem s profilem 125 milimetrů s napojením v Kopřivnici - Lubině.
Tato voda zdrojově pochází z údolní nádrže Šance a je upravována v Úpravně vody Nová
Ves u Frýdlantu nad Ostravicí.
Současně bude v provozu také zdroj v Kazničově, z něhož bude pitná voda distribuována
s využitím mobilní desetikubíkové akumulace, která je pro podobné rekonstrukce standardně
používána.
Pozn. Odpověď zpracovaná dodatečně SmVaK - Již několik let jsou Vlčovice zásobované
vodou z ÚV Nová Ves a Mniší je zásobováno z vodního zdroje Kazničov.
Letos v červnu došlo, v souvislosti s odstavením VDJ Mniší z provozu, k manipulaci na
vodovodní síti. Po dobu opravy vodojemu je spotřebiště Mniší i Vlčovice zásobováno z VZ
Kazničov a současně vodou z ÚV Nová Ves.
Voda z obou zdrojů se ve spotřebišti mísí, kdy při odběrových špičkách vykrývá spotřebu
nad vydatnost VZ Kazničov právě přítok z ÚV Nová Ves.
Pokud se na odběrných místech ve Vlčovicích nebo Mniším vyskytne zhoršená kvalita vody,
prosím dotčené odběratele o kontaktování zákaznické nebo poruchové linky a zajistíme
mimořádné odkalení případně jiné provozní opatření. Ke zlepšení situace přispěje i výměna
hlavního řadu pro obě spotřebiště, která proběhne v příštím roce.
Z dotazu nemohu přesně určit odběrné místo, jak často nebo od kdy ke zhoršení dochází.
Prosím o případné nahlášení na zákaznickou linku.

J. P. – není spokojen se způsobem zasypávání výkopů, při sesedání jsou velké díry a špatně se
tam jezdí na kole. Žádal, aby se na zásypy používal jemný písek.
Zástupce firmy STASPO – dodržujeme procesy a předpisy, pokud někde je větší díry vzniklé
sesednutím, tak je průběžně dosypáváme.
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Jan Vrubel – bude mít každé č. p. svou šachtici? Budeme předem informováni o zahájení
stavebních prací, abychom mohli vyjet?
Zástupce firmy STASPO – pracovníci mají příkaz informovat domácnosti, u kterých budou
kopat, aby mohli vyjet. Pokud jste nebyli včas informování, tak se za toto omlouvám.
Ing. Hyvnar – myslí se na to, aby se po dokončení výkopů vrátil stav komunikací do původního
stavu a šíře? Upozornil, že po výkopech se cesty zúžily.
Mgr. Štěpán – před započetím stavebních prací byl zdokumentován stav komunikací, chodníků
a zídek, aby vše bylo po skončení prací uvedeno do původního stavu.
M. K. – chtěl, aby se položily před konečnou opravou cesty chráničky optického kabelu pro
KTK.
Ing. Jan Bittner, jednatel Kabelové televize Kopřivnice – realizace začne pro ukončení
přípojek ke všem objektům, bude to v hloubce kolem 80 cm v již hotových trasách.
Rozhodně nebudou provedeny finální povrchové úpravy dřív, než budou položeny chráničky
pro optický kabel.
Ing. Hyvnar – navrhl umístit na značku semafor od Frenštátu značku „kolony“, aby to řidiči
vzali v potaz.
I. Holubová – pokud nejsou další dotazy, ukončíme diskuzi.
Starosta – poděkoval za účast a náměty, který byly předneseny. Budeme se jimi zabývat. Věřím,
že harmonogram odkanalizování dodržíme a v příštím roce dojde na opravu komunikací. Do
té doby prosím o trpělivost. Poděkoval členům místní komise za práci. Věřím, že se sejdeme
na jaře na tradičním setkání.

Zápis vypracovala: Iveta Filipová, DiS.
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